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กาํหนดวนัเดนิทาง: 

ตลุาคม : 13-15 ตลุาคม 60 
19,900.- 

ตลุาคม :  25-27,26-28 ต.ค. 60 17,900.- 
ตลุาคม :  23-25,24-26 ต.ค. 60 18,900.- 
พฤศจกิายน : 08-10,15-17,22-24, พ.ย. ,29 พ.ย.-01 ธ.ค. 60 16,900.- 
พฤศจกิายน : 04-06,05-07,11-13,12-14,18-20,19-21,25-27,26-28 พ.ย. 60 17,900.- 

HONGKONG LANTAU DISNEY 
3 วนั 2 คนื 

โดยสายการบนิ Emirate Airline (EK) 
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พฤศจกิายน : 3-5,10-12,17-19 18,900.- 
ธนัวาคม : 4-6,5-7,10-12, 11-13,13-15,16-18 ธ.ค.60 17,900.- 
ธนัวาคม : 27-29 ธ.ค.60 18,900.- 
ธนัวาคม : 1-3,8-10,15-17,28-30 ธ.ค.60 19,900.- 
ธนัวาคม : 29-31ธ.ค.60 24,900.- 
ธนัวาคม : 30 ธ.ค. 60 – 01 ม.ค. 61 , 31 ธ.ค. – 02 ม.ค. 61 26,900.- 

 
 
  
 

 
 

 

  โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง คํา่ โรงแรมทีพ่กั 

1 กรงุเทพฯ – ฮอ่งกง – Symphony of Lights [ชมแสดงไฟ]   X ✈ O 
PANDA HOTEL หรอื
เทีย่บเทา่ 

2 พระใหญล่ันเตา + กระเชา้นองปิง –สวนสนุกดสินยีแ์ลนด ์  O O X 
PANDA HOTEL หรอื
เทีย่บเทา่ 

3 
ยอดเขาวคิตอเรยีพคี(น่ังรถรางพคีแทรม) – หาดรพีัสเบย ์–   

อสิระชอ้ปป้ิงถนนนาธาน - กรงุเทพฯ 
O O ✈  

 

วนัแรกของการเดนิทาง              กรงุเทพฯ – ฮอ่งกง – Symphony of Lights [ชมแสดงไฟ]   

10.30 น. 

 

 

13.45 น. 

พรอ้มกนัที่ ทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ  บรเิวณอาคารผูโ้ดยสารขาออก  ชัน้ 4 เคานเ์ตอร ์T สาย

การบนิ Emirate Airline โดยมเีจา้หนา้ที่ ... คอยอํานวยความสะดวกจัดเตรยีมเอกสารการ

เดนิทางและสมัภาระใหก้บัทา่น 

ออกเดนิทางสูฮ่อ่งกงโดยสายการบนิ Emirate Airline เทีย่วบนิที ่EK384 

 

17.35 น.    

 

ดนิทางถงึสนามบนิ Hongkong International Airport (เวลาเร็วกวา่เมอืงไทย 1 ชม.) 

นําทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ยแลว้ พรอ้มกนั ณ ทางออก EXIT B 
 

 

สนามบนิตัง้อยูบ่นเกาะลันเตา ฮอ่งกงเป็นดนิแดนตอนปลายสดุทางตะวันออกเฉียงใตข้องประเทศ

จนีตดิกบัมณฑลกวางตุง้ จากนัน้นําทา่นเดนิทางผา่นเสน้ทางไฮเวยอ์นัทันสมยั ผา่นสะพานแขวน

ซงิหมา่ (TSING MA BRIDGE) ซึง่เป็นสะพานแขวนทางรถยนตท์ีม่คีวามยาวมากกวา่ 2.2 

กโิลเมตร  ซึง่ไดรั้บการออกแบบโดยสถาปนกิชื่ อดังระดับโลก นอรแ์มน ฟอสเตอร ์ระหวา่งทาง

ทา่นจะไดช้มทวิทัศนข์องเกาะฮอ่งกง  

 

คํา่                                     รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร –  พเิศษ เมนหูา่นยา่ง  

 

 

นําทา่นชมโชวย์งิแสงเลเซอรป์ระกอบแสงเสยีงสดุตระการตาตอบโตก้นัตามจังหวะเสยีงเพลง 

Symphony of Lights (โชวร์อบ 20.00 น.  ในกรณีเดนิทางมาทนัเวลา) 
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คํา่                                 รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร  

 เดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก Panda Hotel หรอืเทยีบเทา่  

วนัทีส่องของการเดนิทาง            พระใหญล่นัเตา + กระเชา้นองปิง –สวนสนกุดสินยีแ์ลนด ์  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้โรงแรม ณ ทีพั่ก หรอื ณ ภตัตาคาร แบบติม่ซํา  

 

เกาะลนัเตาขึน้กระเชา้นองปิง เพือ่สมัผัสประสบการณ์อนัน่าตืน่เตน้ชมววิทวิทัศนห์มูเ่กาะทะเล

จนีใตแ้ล ะภเูขาสงูแบบ 360องศา ระยะทางกวา่ 5.7 กโิลเมตรโดยใชเ้วลาประมาณ 25 นาที 

จากนัน้นําทา่นนมสัการพระโพธสิตัวก์วนอมิ พระมญัชศูรโีพธสิตัว ์และพระสมนัตภทัรโพธสิตัว ์ณ 

วัดโปหลนิ ซึง่สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1920 เดมิเป็นวัดขนาดเล็กทีม่พีระภกิษุสงฆเ์พยีง 3 องค ์ตอ่มา

ในปี ค.ศ. 1924 ไดเ้ปลีย่นเป็นศาสนสถานโปลนิพรอ้มทัง้มกีารสรา้งอารามและโบสถเ์พิม่ขึน้ทํา

ใหปั้จจบุนัมพีระภกิษุเดนิทางมาจําวัดกนัเป็นจํานวนมาก วัดโป่หลนิเป็นวัดเ จหา้มเซน่ไหวอ้าหาร

ทีเ่นือ้สตัวท์กุชนดิ วัดโปหลนิตัง้อยูท่ีร่ะดับความสงู 22 เมตร  สามารถมองเห็นพระพทุธรปูทอง

สมัฤทธิป์ระทับกลางแจง้องคใ์หญท่ีส่ดุในโลกจากเกอืบทกุ ๆ สว่นของเกาะ จากกระถางธปูขนาด

ใหญท่ีด่า้นลา่ง ไตข่ึน้บนัได 268 ขัน้สูฐ่านทีอ่งคพ์ระน่ังประทับอยูเ่หนอืระดับน้ําทะเล 371 เมตร 

องคพ์ระสรา้งจากการเชือ่มแผน่สมัฤทธิถ์งึ 200 แผน่ หนัก 250 ตันและสงู 34 เมตร องคพ์ระหัน

พระพักตรไ์ปยงัเนนิเขาเบือ้งลา่งบรเิวณทะเลจนีใตท้ีฐ่านองคพ์ระมรีปูปัน้เทพธดิากํา ลังถวาย

เครือ่งสกัการะแดพ่ระพทุธบนสวรรคต์ามความเชือ่ของนกิายมหายาน  จงึเป็นทีม่าของชือ่

พระพทุธรปูเทยีนถานบนยอดเขานีเ้ทยีนถานแปลวา่แทน่บชูาบนสวรรค์  ภายในใตอ้งคพ์ระมภีาพ

ศลิปะจนีโบราณมากมาย  จากนัน้เทีย่วชมหมูบ่า้นนองปิงทีจํ่าลองชวีติความเป็นอยูข่องชาวจนีมี

บรรยากาศสบายๆแทรกตัวดว้ยรา้นน้ําชา รา้นอาหาร รา้ยขายของทีร่ะลกึ  
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บา่ย                                     รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร  

 

จากนัน้นําทา่นเขา้สูด่นิแดนแหง่ความฝัน “HONGKONG DISNEYLAND” ฮอ่งกงดสินยีแ์ลนด ์

แหง่นีเ้ป็นสวนสนุกแหง่ที ่5 ของดสินยีแ์ลนดท์ั่วโลก เพยีบพรอ้มดว้ยกจิกรรมและความสนุกสนาน

มากมายเป็นสวนสนุกและรสีอร์ ทระดับโลกทีถ่กูเนรมติขึน้บนเกาะลันเตา  ลา่สดุดนิแดนทีเ่พิง่

เปิดตัว MYSTIC POINT เมือ่ปลายพฤษภาคม 2556 ทีผ่า่นมา จัดโซนใหเ้ป็นลักษณะของโซน

แหง่ความลกึลับและพศิวง  เนน้จดุหลักที่ เครือ่งเลน่บา้นลกึลับทีช่ ือ่วา่ “MYSTIC  MANOR” และ

สวนแหง่เทวนยิาย รอใหท้า่นพสิจูนไ์ปสมัผัสแลว้   “กรซิลยีก์ลัช” (GRIZZLY GULCH) สรา้งสรรค์

พเิศษสดุเฉพาะฮอ่งกงดสินยีแ์ลนด ์เปิดโลกตะวันตก ผจญภยัหลากหลายทศิทาง แปลกใหม ่

มนัส ์ไมเ่หมอืนใคร กบัรถรางตะลยุขมุทองแดนเถือ่น “รัน อเวย ์มายน ์คารส์ ” (RUNAWAY MINE 

CARS) เกาะใหแ้น่นครัง้แรกกบัโคสเตอรภ์าคพืน้ดนิหลากหลายทศิทางรายรอบดว้ยแดนเถือ่น

แปลกตาเลีย้วเลาะผา่นโตรกธาร น้ําพรุอ้น “ ไกเซอร ์กลัช” (GEYSER GULCH) ทีพ่วยพุง่สะเทอืน

ทั่วทัง้พืน้ดนิแลว้มาเยีย่มบา้นชา่งตเีหล็กหลบสายน้ําที่ สาดสา่ย และรา้นของแหง้ทีก่ลายเป็นรา้น

ของเปียก รว่มเฮฮาจอ้งหาเพือ่นใหม ่เล็งใหแ้มน่ แลว้พน่สายน้ําจากเครือ่งสบูลมของชา่งตเีหล็ก  

สนุกสนานกนัแบบเย็นฉ่ํา จากนัน้พบกบัการตอ้นรับแบบไวลด ์เวสต ์กบัเพือ่นทีแ่สนวเิศษ มกิกี้ , 

มนินี่, ชพิ แอนด ์เดลในชดุเสือ้ผา้น่ารักแ ละสองเพือ่นดิสนยี ์กรซีลยี ์หมนีอ้ยโคดา้ และ เคไนย ์

ดนิแดนทีย่ ิง่ใหญเ่หนอืคําบรรยายอกีทีห่นึง่ทีไ่มค่วร พลาด  “ทอย สตอรีแ่ลนด์ ” (TOY 

STORYLAND)  ธมีแลนดจ์ากดสินยีพ์คิซารสํ์าหรับเด็กทกุวัย เมือ่เหลา่ของเลน่ออกมาสนุกสนาน 

ระวัง ! ปฏบิตักิารรว่มกบักองกําลังของแอนดี้  ทอยโซลเจอร ์พาราชูต้ดร๊อป  (TOY SOLDIER 

PARACHUTE DROP) ทิง้ดิง่จากความสงู 25 เมตร ดิง่พสธุารอ่นจากเวหาสูพ่ืน้โลก ,แลว้รว่มวิง่ไล่

งับหาง สา่ยหัว สา่ยหางโยกกนัหัวหมนุ กบั สลิง้กีด้๊อกสปิน (SLINKY DOG SPIN), กรี๊ด!สดุเสยีง 

หวาดเสยีว อะดรนีาลนีกระฉูด บนรางรปูตวั U ทีค่วามสงู 27 เมตร กบัโคสเตอร ์อารซ์ ีเรเซอร ์(RC 

RACER)นอกจากนีท้า่นสามารถเลน่เครือ่งเลน่อนัทันสมยัและสนุกสนาน อกี 4 โซน โซนแรก “เมน

สตรที ย ูเอส เอ ” (MAIN STREET USA) กา้วเขา้สู ่ความมชีวีติชวีาเทศกาลเฉลมิฉลองของ

อเมรกินัทาวน ์สนุกสนานไปกบั ไฟลทอ์อฟ แฟนตาซ ีพาเหรด 2 รอบของทกุวัน ทา่นจะไดพ้บกบั

รา้นคา้ขายของทีร่ะลกึและรา้น อาหารมากมายสนุกกบัรถไฟไอน้ําโบราณรอบสวนสนุกโซนทีส่อง

“ทมูอรโ์รวแ์ลนด”์  (TOMORROW LAND)  ตืน่เตน้ สนุกสนาน เหาะทะยานผา่นหว้งอวกาศอนัมดื

มดิไปกบัโรลเลอรโ์คสเตอร์  “สเปซเมาทเ์ทน่ ” (SPACE MOUNTAIN) และ“บซัไลทเ์ยยีร์  แอ

สโทร บลาสเทอร์” (BUZZ LIGHTYEAR ASTRO BLASTERS) เครือ่งเลน่ทีป่กป้อง จักรวาลยงิ

ตอ่สูผู้ร้กุรานพรอ้มเก็บคะแนน ORBITORN เครือ่งเลน่ขบัยานอวกาศ  โซนทีส่าม “แฟนตาซี

แลนด์” (FANTASY LAND) ดืม่ดํ่าไปกบัโลกแหง่เทพนยิาย พบกบัเจา้หญงิ ณ ปราสาท เจา้หญงิ

นทิรา สนุกกบัเมอืงเทพนยิายลอ่งเรอืตามเรือ่งราวรอบโลกที่  “อทิส ์อะ สมอล เวลิด์ ” (IT’S A 

SMALL WORLD) ประทับใจไปกบัการแสดงแบบบรอดเวย ์ ที ่“Mickey and the Wondrous 

Book”  โซนสดุทา้ยโซนทีส่ี่  “แอดเวนเจอรแ์ลนด์ ” (ADVANTURE LAND) ดนิแดนแหง่การผจญ

ภยัอนัน่าตืน่เตน้สมัผัสความเรา้ใจกบัการผจญภยัในป่าลกึลับของเอเชยีและแอฟรกิาในดนิแดน  

“จังเกลิ รเิวอร ์ครซู” (Jungle River Cruise) ซึง่นักทอ่งเทีย่วจะเริม่ตน้การผจญภยับนเรอืสํารวจที่

ลอ่งไปตามแมน้ํ่าสายใหญห่ัวใจหลักของแอดเวนเจอรแ์ลนดผ์า่นป่าลกึลับทีท่กุโคง้น้ําจะมสี ิง่

ลกึลับและสิง่ทีส่รา้งความตืน่เตน้ตา่งๆรออยูเ่พือ่สรา้งความสนุกใหก้บัผูท้ีเ่ขา้ไปเยอืนไมว่า่จะเป็น

ฝงูชา้งทีเ่ลน่น้ําอยา่งสนุกสนานตืน่เตน้กบัการ ผจญภยักบัสตัวป่์านานาชนดิ , Tarzan’s Tree 

House บา้นตน้ไมข้องทารซ์าน  ชว่งกอ่นสวนวนุกจะปิด ประมาณ 20.00น. ทา่นจะไดพ้บกบัโชว์
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ดอกไมไ้ฟอนัยิง่ใหญต่ระการตาซึง่เป็นเอกลักษณ์ของดสินยีแ์ลนด ์Disney in the Stars               

 

คํา่                                 รบัประทานอาหารคํา่อสิระตามอธัยาศยั  

 เดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก Panda Hotel หรอืเทยีบเทา่  

วนัทีส่ามของการเดนิทาง      ยอดเขาวคิตอเรยีพคี (น ัง่รถรางพคีแทรม) – หาดรพีสัเบย ์– วดัแชกงห 

มวิ-อสิระชอ้ปป้ิงถนนนาธาน - กรงุเทพฯ 

เชา้                                      รับประทานอาหารเชา้โรงแรม ณ ทีพั่ก หรอื ณ ภตัตาคาร แบบติม่ซํา  

 

นําทา่นชมววิทวิทัศนข์องเกาะฮอ่งกงบรเิวณ ยอดเขา The Peak  หรอื วคิตอเรยี พคี 

(Victoria Peak) ถา่ยรปูคูก่บัววิทวิทัศนข์องตกึสงูบนเกาะฮอ่งกง จดุชมวิวทีส่งูทีส่ดุ  และสวย

ทีส่ดุของฮ่องกงสัมผัสบรรยากาศ สดชืน่ สามารถชมทั ศนยีภาพอั นงดงามของเกาะฮอ่งกงแล ะ

เกาลนู ไดท้ัง้เกาะอยา่งชดัเจน  เป็นจดุชมววิ ชมไฟตกึสงูในฮอ่งกง ยอดเขาทีส่งู 552 เมตรจาก

ระดับน้ําทะเล ตัง้อยูใ่นเกาะฮอ่งกง ทีด่า้นบนของ The Peak มอีาคาร Peak Tower เป็นอาคารรปู

ชาม หรอื ครึง่วงกลมสงู 7 ชัน้ ภายในอาคารมพีพิธิภณัฑห์ุน่ขึผ้ ึง้มาดามทสุโซ ่ (Madame 

Tussauds) หา้งสรรพสนิคา้ รา้นอาหาร และรา้นขายของทีร่ะลกึหลายร ้ านจะเป็นหา้ง รา้นขาย

ของฝาก รา้นขายของ Brand name เป็นแหลง่ชอปป้ิงทีส่งูทีส่ดุในฮอ่งกง  ...จากนัน้นําทา่น

นมสัการขอพรจากเจา้แมก่วนอมิและเทพเจา้แหง่โชคลาภ ณ ชายหาดรพีลัสเ์บย  ์ สรา้งขึน้ในปี 

ค.ศ.1993 ในแตล่ะปีจะมนัีกทอ่งเทีย่วจํานวนมากเดนิทางมาสกัการบชูาขอพรศักดิ์ สทิธิจ์ากเจา้

แมก่วนอมิเจา้แมท่ับทมิและเทพเจา้แหง่โชคลาภ โดยเฉพาะการขอลกูทีเ่ชือ่กนัวา่ถ ้ าใครมาขอก็

มกัสมหวังทกุครัง้ไป.. ..จากนัน้เดนิทางไป วดัแชกงหมวิ เป็นวัดเกา่แกท่ีม่คีวามศักดิส์ทิธิม์าก มี

อายกุวา่ 300 ปีตัง้อยูใ่นเขต Shatin วัดแชกงสรา้งขึน้เพือ่เป็นอนุสรณ์ถงึบคุคลสําคัญคนหนึง่เป็น

ทหารมชีือ่วา่ทา่นแชกง เนือ่งจากมเีหตกุารณ์จลาจลเกดิขึน้ในทางภาคใตข้องจนีและทา่นแชกง

ไดทํ้าวรีะประวัตไิว ้ทําใหค้นทั่วไปยกยอ่งและคนจนีมคีวามเชือ่ถอืวา่หากไดไ้ปกราบไหวแ้ละขอ

พรจากทา่นแชกงจะประสบผลสําเร็จในทกุประการ แลว้จะตอ้งไปหมนุกงัหั นนําโชคทีต่ัง้อยูใ่นวัด

เพือ่จะไดห้มนุเวยีนชวีติของเราและครอบครัวใหม้คีวามเจรญิกา้วหนา้ดา้นหนา้ทีก่ารงาน โชคลาภ 

ยศศักดิ ์และถา้หากคนทีด่วงไมด่มีเีคราะหร์า้ยก็ถอืวา่เป็นการชว่ยหมนุปัดเป่าเอาสิง่รา้ยและไมด่ี

ออกไปใหห้มด ในองคก์งัหันนําโชคม ี 4ใบพัด คอืพร 4 ประกา ร คอื สขุภาพรา่งกายแข็งแรง , 

เดนิทางปลอดภยั , สมความปรารถนา และ เงนิทองไหลมาเทมา  ในทกุๆวันที ่ 2 ของเดอืนแรก

ตามปฏทินิจนีชาวฮอ่งกงและนักธรุกจิจะมาวัดนีเ้พือ่ถวายกงัหันลมเพราะเชือ่วา่กงัหันจะชว่ยพัด

พาสิง่ชัว่รา้ยและโรคภยัไขเ้จ็บออกไปจากตัวและนําพาแตค่วามโชคดเีขา้มาแทน   
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เทีย่ง                                      

รบัประทานอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร  –  พเิศษทานอาหารทะเลซฟีู้ ด ณ หมูบ่า้น

ชาวประมง Lei Yue Mun  ทีร่า้น Fair Moon Seafood Restaurant  อาทเิชน่...กุง้ทะเล

ลวก , ปลาทะเลนึง่ซอี ิว้ , เปาฮือ้นึง่ซอี ิว้ , ปลาหมกึทอดกระเทยีม ,  กุง้มงักรอบเนย , 

หอยเชลลน์ึง่กระเทยีม-วุน้เสน้  

**รายการอาหารอาจมกีารเปลีย่นแปลงโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

 

 

..จากน ัน้นําชมโรงงา นจวิเวอรร์ ี ่ ซึง่เป็นโรงงานทีม่ชีือ่เสยีงทีส่ดุของฮอ่งกงในเรือ่งการ

ออกแบบเครือ่งประดบัทา่นสามารถหาซือ้ไดใ้นราคาพเิศษ  !! และนําทา่นเลอืกซือ้ยา

สมนุไพรจนีตา่งๆ อกีมากมาย   ใหท้า่นอสิระชอ้ปป้ิงถนนนาธานตามอธัยาศัย  เชน่ ชอ้ปป้ิงที ่

Ocean Terminal และ Harbour City กบัสนิคา้แบรนดเ์นมชือ่ดังตา่งๆ ระดับโลกกวา่ 700 

รา้นคา้ อาท ิเชน่ Armani, Prada, Gucci, Burburry, Carlier, Chanel, Coach, Dior 

Fendi, Louis Vuitton, Chole ฯลฯ  หา้งขายของเด็กเลน่ Toy r'us รา้นชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอด

ภาษีที ่DFS  Galleria   

 

คํา่                          รบัประทานอาหารคํา่อสิระตามอธัยาศยั  

 สมควรแกเ่วลาเดนิทางสูส่นามบนินานาชาตฮิอ่งกง  

21.50 น. 

23.45 น. 

ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิฮอ่งกงแอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่EK385 

เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 
 

 

HONGKONG LANTAU DISNEY 3D2N EK 
 

 

กําหนดการเดนิทาง 
ราคา 

ผูใ้หญ ่

ราคาเด็ก 

(มเีตยีง) 

นอนกบั 2 

ผูใ้หญ ่

ราคาเด็ก 

(ไมม่เีตยีง) 

นอนกบั 2 ผูใ้หญ ่

พกัเดีย่ว 

เพิม่ 

ตลุาคม : 13-15 ตลุาคม 2560 19,900 19,900 17,900 6,000 

ตลุาคม :  25-27,26-28 ต.ค. 

2560 
17,900 17,900 15,900 5,000 
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ตลุาคม :  23-25,24-26ต.ค. 2560 18,900 18,900 16,900 5,500 

พฤศจกิายน : 08-10,15-17,22-

24, พ.ย. ,29 พ.ย.-01 ธ.ค. 2560 
16,900 16,900 14,900 5,000 

พฤศจกิายน : 04-06,05-07,11-

13,12-14,18-20,19-21,25-27,26-

28 พ.ย. 2560 

17,900 17,900 15,900 5,000 

พฤศจกิายน : 3-5,10-12,17-

19,24-26 พ.ย. 2560 
18,900 18,900 16,900 5,500 

ธนัวาคม : 4-6,5-7,10-12, 11-

13,13-15,16-18 ธ.ค.2560 
17,900 17,900 15,900 5,000 

ธนัวาคม : 27-29 ธ.ค.2560 18,900 18,900 16,900 5,500 

ธนัวาคม : 1-3,8-10,15-17,28-30 

ธ.ค.2560 
19,900 19,900 17,900 6,000 

ธนัวาคม : 29-31ธ.ค.2560 24,900 24,900 22,900 7,000 

ธนัวาคม : 30 ธ.ค. 60 – 01 ม.ค. 

61 , 31 ธ.ค. – 02 ม.ค. 61 
26,900 26,900 24,900 7,000 

ราคาจอยแลนดไ์มร่วมต ัว๋เครือ่งบนิ หกัออก ทา่นละ 4,000.- // ราคาเด็กทารก INFANT  4,500.-  

ราคาจอยแลนดไ์มร่วมต ัว๋เครือ่งบนิปีใหม ่หกัออก ทา่นละ 8,000.- 

 

 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่  

ทา่นละ 600 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

***คา่ทปิหวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย แลว้แตค่วามพงึพอใจในการบรกิารของ หวัหนา้ทวัร*์**  

** แจกนํา้ดืม่ 1 ขวด เฉพาะวนัทีเ่ดนิโปรแกรมทวัร ์** 
** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 

 
หมายเหต ุ: ตามนโยบายของรัฐบาลจนีรว่มกบัการทอ่งเทีย่วแหง่เมอืงจนีทกุเมอืง (ฮอ่งกง มาเกา๊ 
จไูห ่เซนิเจิ้ น)กําหนดใหม้กีารประชาสมัพันธส์นิคา้พืน้เมอืงใหนั้กทอ่งเทีย่วทั่วไปไดรู้จั้ก ในนาม
ของรา้นรัฐบาล คอื บวัหมิะ , ผา้ไหม, ไขม่กุ, ใบชา, ใยไผไ่หม, หยก ซึง่จําเป็นตอ้งบรรจใุน
โปรแกรมทัวรด์ว้ย เพราะมผีลกบัราคาทัวร ์จงึเรยีนใหก้บันักทอ่งเทีย่วทกุทา่นทราบวา่ รา้นรัฐบาล
ทกุรา้นจําเป็นตอ้งรบกวนทกุทา่นแวะชม ซือ้หรอืไมซ่ือ้ขึน้อยูก่บัความพอใจของลกูคา้เป็นหลกั ไม่
มกีารบงัคบัใดๆ ทัง้ส ิน้  และถา้หากลกูคา้ไมม่คีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นรัฐบาลจนีทกุเมอืง ทาง
บรษัิทจะเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จากทา่นเป็นจํานวนเงนิ 300 หยวน / คน / รา้น 

 

 เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1. การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 10 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดงักลา่ว  

 ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯเพือ่เช็ควา่กรุป๊มกีาร    

 คอนเฟรมิเดนิทางกอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

3. การชําระคา่บรกิาร 
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    3.1 กรณุาชําระมดัจํา ทา่นละ 10,000. – บาท  

    3.2 กรณุาชําระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 15-20 วนักอ่นออกเดนิทาง 

4. การยกเลกิและคนืคา่ทวัรห์ลงัจากมกีารจา่ยเงนิมดัจํา 
4.1 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน   คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด  

4.2 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15-29 วัน   เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท 

4.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

4.4 สําหรับผูโ้ดยสารทีไ่มไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯ  เป็นผูย้ืน่วซีา่ให ้เมือ่ผลวซีา่ผา่นแลว้มกีาร

ยกเลกิการเดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มดัจําทัง้หมด 

4.5 บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้น

เดนิทางไมค่รบตามจํานวนทีบ่รษิทัฯกําหนดไว ้ (10 ทา่นขึน้ไป) เนือ่งจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและ

ผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนั บรษัิทตอ้งนําไปชําระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น  

4.6 กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯ จะ

พจิารณาเลือ่นการเดนิทางของทา่นไปยงัคณะตอ่ไป แตท่ัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืได ้ เชน่ 

คา่ตั๋วเครือ่งบนิ คา่หอ้ง คา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามทีส่ถานทตูฯ เรยีกเก็บ  และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ ในกรณีที่

ไมส่ามารถเดนิทางได ้

  4.7 ยกเวน้กรุป๊ทีอ่อกเดนิทางชว่งเทศกาลวนัหยดุ เชน่ ปีใหม,่ สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบนิมกีารการันตมีดั 

 จําทีน่ั่งกบัสายการบนิและคา่มดัจําทีพั่ก รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ CHARTER FLIGHT จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจํา    

 หรอื คา่ทวัรท์ ัง้หมด ไมว่า่ยกเลกิดว้ยกรณีใด  ๆ

4.8 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบุ

ไวใ้นรายการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

 **สําคญั!! บรษิทั ทําธุรกจิเพือ่การทอ่งเทีย่วเทา่น ัน้ ไมส่นบัสนนุใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ประเทศฮอ่งกงโดยผดิ

กฎหมายและในข ัน้ตอนการผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง ท ัง้ไทยและฮอ่งกง เซนิเจ ิน้ จไูห ่ขึน้อยูก่บัการ

พจิารณาของเจา้หนา้ทีเ่ทา่น ัน้ ลกูคา้ทกุทา่นตอ้งผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตวัของทา่นเอง ทางหวัหนา้

ทวัรแ์ละมคัคเุทศกไ์มส่ามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆไดท้ ัง้ส ิน้** 

4.9 เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง   

 พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจําคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้ 

 - กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปลีย่นระดับชัน้ทีน่ั่งจากชัน้ประหยดัเป็นชัน้ธรุกจิ โดยใชค้ะแนนจากบตัรสะสม

ไมล ์จะตอ้งดําเนนิกอ่นเดนิทาง 7 วันลว่งหนา้ และถา้โดยการชําระเงนิเพือ่อพัเกรดตอ้งกระทําทีเ่คานเ์ตอรส์นามบนิ ณ 

วันเดนิทาง เทา่นัน้  

2. คา่ทีพ่ักหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการ หรอื ระดับเทยีบเทา่ 

** ในกรณีทีท่า่นจองหอ้งพกัแบบ TRIPLE [2 เตยีง+1 ทีน่อนเสรมิ] แลว้ทางโรงแรมไมส่ามารถจดัหาร

หอ้งพกัแบบ TRIPLE ได ้ทางบรษิทัอาจมกีารจดัหอ้งพกัใหต้ามความเหมาะสมตอ่ไป ** 

3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 

4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 

5. คา่น้ําหนักสมัภาระรวมในตั๋วเครือ่งบนิ [แอรเ์อเซยี 20 กโิล / การบนิไทย 30 กโิล / เอมเิรตส ์Economy class 30 กโิล / 

เอมเิรตส ์Business class 40 กโิล / ฮอ่งกงแอรไ์ลน ์20 กโิล / คาเธย่แ์ปซฟิิค 20 กโิล] คา่ประกนัวนิาศภยัเครือ่งบนิ
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ตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ 

6. คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

 คา่รักษาพยาหบาลกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางสําหรบัครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู  

เพิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี **  

 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี **  

  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

7. ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และหัก ณ ทีจ่า่ย3% 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่ง  ๆ

 2. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืทีร่ะบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร - เครือ่งดืม่ นอกเหนอืจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์ 

 3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ) 

 4. คา่ภาษีน้ํามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิ 

     5. คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และทปิพนักงานขบัรถ (วันละ 200บาท ตอ่ทา่น) ทปิหัวหนา้ทัวร ์(ตามความประทับใจ) 

 

หมายเหต ุ:  

 1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 10 ทา่น 

 2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น้ํามนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง 

 3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่ง  ๆ

 4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่

การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนําสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

 5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนือ่งเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 

 6. เมือ่ทา่นตกลงชําระเงนิมดัจําหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ลว่งหนา้ ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ การเมอืง 

สายการบนิ และราคาอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัอตัราแลกเปลีย่นของเงนิสกลุฮอ่งกง 

 


